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Resumo
A capacidade tecnolo?gica (CT) transcende a visa?o tradicional de pesquisa e
desenvolvimento (PeD), e? uma perspectiva avanc?ada sobre inovac?a?o e importante forma
de avaliar a capacidade inovadora das organizac?o?es. Com base nos estudos de Figueiredo
e Lall este artigo objetiva-se mapear pesquisas cienti?ficas sobre capacidade tecnolo?gica
proporcionando aos futuros pesquisadores um conjunto de informac?o?es a respeito do tema
e assim contribuir para o aumento de conhecimentos existentes na produc?a?o cientifica.
Para isso o procedimento metodolo?gico caracteriza-se como ana?lise bibliome?trica de
cara?ter explorato?rio e descritivo. Foram identificados 705 artigos, que apo?s aplicados os
filtros metodolo?gicos e analisados a fim de eliminar estudos gene?ricos e duplicados,
restaram 74 artigos. Atrave?s do auxi?lio de softwares como Excel®, Ucinet® e NetDraw®
verificou-se que os artigos analisados sa?o predominantemente estrangeiros, sendo Bell, o
autor mais citado, Figueiredo destaca-se pelo seu grau de centralidade, sendo o autor com
maior nu?mero de lac?os, aplicando a lei de Lotka verificou-se a produtividade dos
pesquisadores da a?rea e conforme a lei de Bradford como perio?dicos nu?cleos destacam-se
Revista de Administrac?a?o e Inovac?a?o-RAI e a Revista Brasileira de Inovac?a?o.
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RESUMO
A capacidade tecnológica (CT) transcende a visão tradicional de pesquisa e
desenvolvimento (PeD), é uma perspectiva avançada sobre inovação e importante
forma de avaliar a capacidade inovadora das organizações. Com base nos estudos
de Figueiredo e Lall este artigo objetiva-se mapear pesquisas científicas sobre
capacidade tecnológica proporcionando aos futuros pesquisadores um conjunto de
informações a respeito do tema e assim contribuir para o aumento de
conhecimentos existentes na produção cientifica. Para isso o procedimento
metodológico caracteriza-se como análise bibliométrica de caráter exploratório e
descritivo. Foram identificados 705 artigos, que após aplicados os filtros
metodológicos e analisados a fim de eliminar estudos genéricos e duplicados,
restaram 74 artigos. Através do auxílio de softwares como Excel®, Ucinet® e
NetDraw® verificou-se que os artigos analisados são predominantemente
estrangeiros, sendo Bell, o autor mais citado, Figueiredo destaca-se pelo seu grau
de centralidade, sendo o autor com maior número de laços, aplicando a lei de Lotka
verificou-se a produtividade dos pesquisadores da área e conforme a lei de Bradford
como periódicos núcleos destacam-se Revista de Administração e Inovação-RAI e a
Revista Brasileira de Inovação.
Palavras-chave: Bibliométrica. Lei de Lotka. Lei de Bradford.
ABSTRACT
Technological capacity transcends the traditional view of research and development,
is an advanced perspective on innovation and an important way of assessing the
innovative capacity of organizations. Based on the studies of Figueiredo and Lall this
article aims to map scientific research on technological capacity by providing future
researchers with a set of information about the subject and thus contribute to the
increase of existing knowledge in scientific production. For this, the methodological
procedure is characterized as an exploratory and descriptive bibliometric analysis. A
total of 705 articles were identified, which after applying the methodological filters
and analyzed in order to eliminate generic and duplicate studies, 74 articles
remained. Through the use of software such as Excel®, Ucinet® and NetDraw®, the
analyzed articles are predominantly foreign. Bell, the most cited author, Figueiredo
stands out for its degree of centrality, being the author with the greatest number of
Loops, applying the law of Lotka was verified the productivity of the researchers of
the area and according to the law of Bradford as periodical nuclei stand out
Magazine of Administration and Innovation and the Brazilian Magazine of Innovation.
Key words: Bibliometric. Lotka's Law. Bradford's Law.

1. INTRODUÇÃO
Transformações acontecem quando novas tecnologias são implantadas, na
década de 90 segundo Figueiredo (2003) foram feitos vários estudos para investigar
como era possível incrementar as vantagens competitivas das empresas e manter
suas competências como estudos de pesquisa e desenvolvimento (PeD), tecnologia,
cultura organizacional e gestão de recursos humanos, conforme Hidalgo (2003)
durante algum tempo essas perspectivas eram associadas principalmente as
competências de P e D das empresas.
Em outro raciocínio é difícil afirmar que todo conhecimento e inovação
restringem-se somente a laboratórios, então, avanços revelam a necessidade de
ampliar o campo de análise para o que se chama de capacidade tecnológica e
processo de inovação das organizações (FIGUEIREDO, 2003). Neste estudo a
capacidade tecnológica (CT) é um conceito que considera a orientação de
organizações sobre a importância da tecnologia e inovação como destaca
Figueiredo (2009) que tecnologia pode ser todo conjunto de acumuladas pelos
indivíduos, organizações e sociedades ao longo da história na busca de novas
soluções de problemas.
A incorporação de conhecimento é fundamental para as empresas
desenvolver competências inovadoras Teece, Pisano e Shuen (1997) enfatizam que
o sucesso competitivo não vem diretamente da própria tecnologia, outras formas de
obter vantagem como a inovação e a gestão, capacidade de coordenar e
reimplantar, podem acumular grande estoque ativos de tecnologias. A capacidade
tecnológica da empresa aumenta quando a capacidade de aprender também
aumenta, a atratividade de “joint venture” e o estoque de conhecimento acumulado
nas empresas ajudam a aprender outras tecnologias (MOON, 1998), deste modo a
empresa obtém competitividade em vista de dimensões organizacionais de
competência tecnológica.
A resolução dos problemas depende cada vez mais das inovações
tecnológicas, nesta perspectiva, a gestão estratégica da capacidade tecnológica
torna-se fundamental para vantagem competitiva das empresas. Todavia nas
análises efetuadas não foi possível identificar existência de pesquisa bibliométrica
sobre o tema, com vista em preencher esta lacuna, este estudo objetiva realizar uma
pesquisa bibliométrica sobre a temática capacidade tecnológica tendo como base os
conceitos de Lall (1992) e Figueiredo (2003, 2005, 2006, 2009).
Através dos resultados desta pesquisa pretende-se contribuir para o aumento
de conhecimentos existentes na produção cientifica, analisando a produtividade de
pesquisadores sobre o tema capacidade tecnológica, proporcionando aos futuros
estudos um conjunto de informações a respeito do tema analisado, bem como os
principais autores e características relevantes, gerando informações importantes
para avaliação e melhoria da qualidade da produção acadêmica.
Desse modo, este estudo está organizado da seguinte forma. Na primeira
seção serão apresentados os conceitos sobre capacidade tecnológica. Na segunda
seção serão apresentados os procedimentos metodológicos. Já na terceira seção a
análise dos dados obtidos e em seguida as considerações finais e indicações para
pesquisas futuras.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção serão apresentados os principais conceitos sobre capacidade
tecnológica, bem como os principais pesquisadores que utilizam construtos sobre o
tema, tendo como base os conceitos de Figueiredo e Lall. Não se pretende exaurir
os conceitos, mas sim fundamentar os principais pensamentos colaborando no
desenvolvimento da pesquisa.
2.1 CAPACIDADE TECNOLÓGICA
O conceito de capacidade, no seu significado conforme Moreira e Pitassi
(2013) foi atribuído por (PENROSE, 1959; WERNEFELT, 1984) estudiosos de
gestão da inovação e economia da inovação a partir dos anos 90 e que têm suas
raízes estabelecidas nos estudos seminais da Visão Baseada em Recursos – RBV,
porém esta abordagem concentra-se nos recursos econômicos, posicionamento de
mercado e lucro. Diferenciando-se da abordagem de capacidade dinâmica de
Teece, Pisano e Shuen (1997) que consideram a questão fundamental da gestão, de
como as empresas conseguem vantagem competitiva baseada em inovação,
rivalidade e retorno considerando o ambiente de mercado.
Na abordagem da capacidade tecnológica, estudos consolidaram-se a partir
da década de 80 como Bell (1984), Lall (1987), Pavitt (1988) e Dosi (1988) que
sugerem o processo de aprendizagem para trajetória e aumento de competências
tecnológicas. Um passo à frente na década de 90 o conceito de CT ganha uma
abordagem mais ampla nos estudos de (FIGUEIREDO, 1999) que caracterizou
competências tecnológicas como habilidades, organização, processos de produção,
equipamento e produtos, ou seja, todos recursos necessários para gerar mudança
tecnológica.
Conhecimento, habilidades e experiência são necessários para gerar
mudança tecnológica. De acordo com Bell e Figueiredo (2012) aprendizagem e
capacidade de inovação de uma organização reside em fontes internas e externas,
que englobam todas as formas de adquirir conhecimento e recursos necessários
para desenvolver inovação. Não obstante, Dosi (1988), Lall (1992) e Figueiredo
(2001) citam que organizações podem desfrutar de vantagem competitiva por meio
da inovação, que por sua vez envolve imitação, experimentação e adaptação sendo
importante para analisar o grau de capacidade tecnológica. Dosi (1988) destaca a
acumulação de aprendizagem como importante fonte concorrencial e enfatiza a
acumulação de conhecimento tanto tácito quando codificado para implementar
estratégias voltadas para o aumento econômico. Esse conjunto de informações,
vantagens e capacidades são complementares formas para geração de capacidade
tecnológica.
Para Pavitt (1998), as empresas desenvolvem sua capacidade tecnológica de
forma incremental, formando uma trajetória inovadora, sendo importante aplicar o
conhecimento para obter inovação, portanto, uma empresa inovadora obtém
vantagens competitivas. A partir de ajustes na estrutura organizacional ou ações de
marketing, permitem melhor desempenho e a organização evolui, melhorando sua
capacidade tecnológica (REICHERT; ZAWISLAK, 2014).
Considerando capacidade de resposta rápida, inovação e tecnologia,
Figueiredo (2005) ressalta que a CT, constitui de quatro dimensões inseparáveis: (i)
Sistemas Técnicos Físicos: software, máquinas e equipamentos; (ii) Capital
Humano: conhecimento e habilidades que são adquiridos com o tempo; (iii) Sistema

Organizacional: que referem-se as rotinas organizacionais, procedimentos, fluxos de
produção e serviços; (iv) Produtos e Serviços: que referem-se a principal parte da
capacidade tecnológica pois refletem os conhecimentos tácitos da organização os
quais habilitam as empresas a realizar atividades de produção e de inovação. Como
ilustrado na Figura 1.
Figura 1: Dimensões da Capacidade Tecnológica

Fonte: Figueiredo (2005)

Pode-se observar que o processo de capacidade tecnológica integra as
dimensões que influenciam na construção desta capacidade, transformando os
processos de aprendizagem em novas práticas que irão interferir nos indicadores de
competitividade da empresa (FIGUEIREDO, 2005). Em comum conceito de
aprendizagem e caráter social dos conhecimentos, Viegas e Fracasso (1998)
afirmam que a capacidade tecnológica está ancorada em habilidades e
conhecimentos internos que pode ser gerado ou incorporado para atender as
exigências externas de competitividade.
Essa inovação abrange busca de melhorias e esforço para avanço de
tecnologias, Conforme Lall (1992) essa mudança é entendida como um processo de
criar e absorver conhecimento técnico, pode-se observar na Figura 2 uma matriz das
principais funções tecnológicas.
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Fonte: Lall (1992)

De acordo com Lall (1992) esses três tipos de capacidades tecnológicas,
significam que uma organização através do acumulo de desenvolvimento,
conhecimento e habilidades, pode passar de uma capacidade tecnológica básica
para uma capacidade intermediária e consecutivamente para uma avançada.
3. METODOLOGIA
A pesquisa desenvolvida caracteriza-se como método de análise bibliométrica
de caráter exploratório e descritivo, por ter o objetivo de quantificar e analisar artigos
científicos sobre o tema, explorando e aprofundando o conhecimento a partir de
publicações acadêmicas. Utilizando métodos quantitativos para uma avaliação
objetiva dos estudos científicos (ARAÚJO, 2006). Para isso foi feito um
levantamento de artigos científicos com os seguintes descritores: ‘capacidade
tecnológica’ e ‘technological capacity’ esses termos filtrados por título, palavraschave e, ou, resumo das publicações.
Utilizou-se as bases de dados Web of Science, Scopus, Speel, Ebscohot e
ProQuest, por se tratarem de bases consolidadas, também foi realizada uma
pesquisa no google e feito uma síntese dos trabalhos relevantes, a busca resultou
no total de 705 artigos. Na segunda etapa, foram filtrados os artigos por área de
interesse ‘social science’, ‘business’, ‘management’ e innovation após está análise
obteve-se o resultado de 174 artigos que por fim foram analisados individualmente
para evitar artigos duplicados e textos genéricos cujo tema não abordavam o foco do
estudo, a coleta de dados foi realizada nos meses de julho e agosto de 2017.
A amostra final considerou 74 artigos analisados, com auxílio de softwares
como Excel® 2013, Ucinet® versão 6.627 e NetDraw® versão 2.261, foram

classificados por ano, autores, revista, título, objetivo da pesquisa e referências
citadas.
4. ANÁLISE DOS DADOS
Como análise dos dados serão apresentados os resultados da análise
bibliométrica referente aos construtos iniciais conforme referencial teórico sobre
capacidade tecnológica seguindo os pensamentos de Lall (1992) e Figueiredo (2003,
2005, 2006, 2009). Inicialmente a pesquisa procurou identificar os periódicos que
mais publicaram sobre a temática, no Quadro 1 destaca-se os dez periódicos que
mais publicaram a respeito do tema.
Quadro 1: Periódicos conforme número de publicações

Fonte: Elaborado pelos autores com base na pesquisa (2017)

De acordo com os periódicos que mais publicaram sobre o tema, os dados
mostram que o mais expressivo foi a Revista de Administração e inovação-RAI, o
qual publicou 5 artigos; a Revista de Administração Contemporânea-RAC e a
Revista Brasileira de Inovação, publicaram 3 artigos cada, já os periódicos British
Food Journal, Caderno EBAPE, International Journal of Innovation, Journal of
International Development, Regional Studies Association, World Development e
ANPAD publicaram 2 artigos cada um. Os demais periódicos que totalizam 49,
publicaram apenas 1 artigo cada e apenas 22 artigos sãos brasileiros a maioria das
pesquisas são estrangeiras totalizando 52. O mapeamento dos principais periódicos
que publicam sobre a temática, se torna importante para direção de futuras
submissões.
Também foi analisado individualmente o quantitativo de produções por ano,
para obter a incidência anual de pesquisa sobre o tema dentre os 74 estudos.
Verificou-se o crescimento de pesquisas em 2005, o qual foram publicados 6
trabalhos, em 2006, 2007, 2008, houve um menor interesse sobre o tema, já em
2009 manteve-se o mesmo número de 6 trabalhos e nota-se novamente o
decrescente número em 2010, 2011 e 2012, aumentando expressivamente em
2013, chegando a 12 publicações, e decaindo novamente em 2014, 2015, 2016 até
os dias atuais conforme mostra Figura 4.

Figura 4: Quantitativo de produções por ano

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

Conforme a rede de pesquisadores quando analisada, verifica-se a existência
de várias redes de autores que estudam sobre a temática. Dentre essas redes
observa-se a existência de cinco mais expressivas como: Batalha, Rosales, Tomas,
Alfranca, Rosane e Alcantra; Reichert, Trevisan, Beltrame, Corso e Zawislak;
Wagner, Sparemberger, Vanalle, Milton, Jagoda, Vieira, Zamberlam e Buttenbender;
Hock-Hai, Matthew, Choon-Ling, Kwok-Kee, Wang, Lee e Choon-Ling; por fim a rede
de Figueiredo, Piva, Klauber, Andrade, Bell, Albu, Miranda, García, Fonseca,
Gomes, Farias e Brito.
Essas redes indicam a existência de ligações e cooperações entre os autores
nesta pesquisa, conforme dados do software UCINET que pode ser observado na
Figura 5. Pode-se observar os triângulos azuis que indicam os autores principais e
os triângulos rosa os co-autores.
Por outro enfoque, ao analisar o grau de centralidade, ou seja, as ligações
entre pesquisadores de acordo com o coeficiente degree, o autor que se destacou
em termos de relações foi Figueiredo, obtendo grau 9 de 261 ligações, sob a ótica
do software UCINET que pode ser observado no Quadro 2.

Figura 5: ligações e cooperações entre os autores

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

Quadro 2: Grau de centralidade dos autores- degree

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

A rede de pesquisadores do autor pode ser observada na Figura 6. Vale
ressaltar que alguns pesquisadores preferem desenvolver suas pesquisas de
maneira individual como: Hidaldo, Fleury, Okunadea, Guedes, Mishchenko, Moon,
Pitassi, Nagaoka, Kaplan, Wield, Vasconcellos, Bem, Pereira, Villén-Altamirano,
Motosashi e Vivarelli. Ao todo foram analisados 130 autores sobre o tema.
Figura 6: Rede de pesquisadores em destaque

Fonte: Elaborada pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

Outros aspectos explorados na pesquisa, consiste na identificação de autores
e pesquisas com maiores números de citações. Para isso analisou-se as referências
dos artigos pesquisados e constatou-se os números de citações, o autor que obteve
destaque foi Bell, com 102 citações. No Quadro 3 é possível observar a relação dos
autores mais citados.
Quadro 3: Relação de autores mais citados

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

Por outro lado, a referência mais citada foi de Bell e Pavitt destacando o
trabalho ‘The development of technological capabilities’ de 1995, o qual obteve 30
citações. No Quadro 4, pode-se verificar a relação dos 11 trabalhos mais citados,
com as menções dos quantitativos dos mesmos.

Quadro 4: Relação de trabalhos mais citados

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

Na perspectiva de análise do quantitativo de autores e trabalhos mais citados,
verifica-se relevância neste apontamento por tratar das principais pesquisas sobre a
temática colaborando assim para pesquisas futuras.
Para verificar a produtividade dos pesquisadores da área aplicou-se a lei de
Lotka que de acordo com Araújo (2006) foi construída de um estudo a partir de
contagens de autores sobre a produtividade de cientistas. Segundo Oliveira (1983)
Alfred Lotka ao analisar a área de física e química observou existência de um
padrão de publicação, em seu estudo utilizou o quadrado inverso no qual a cada
cem autores que escrevessem um artigo 25 iriam contribui com apenas dois, cerca
de onze iria contribuir com três e a cada seis autores iriam contribuir com quatro
artigos, desta forma utiliza-se 1/n² daqueles que escrevem apenas um artigo.
A lei de Lotka aponta para medição de produtividade dos autores diante de
um modelo de tamanho, distribuição em um conjunto de trabalhos (VANTI, 2002). A
tabela 1 ilustra os resultados encontrados em função da Lei de Lotka.
Tabela 1: Número de autores em relação ao número de artigos sobre CT
Quantidade de artigos Quantidade de autores % autores Padrão Lei Lotka
1
117
90,0%
60,8%
2
10
7,7%
15,2%
3
2
1,53%
6,8%
4
0
0%
3,8%
5
0
0%
2,4%
6
0
0%
1,7%

7
Acima de 7

0
1
130

0%
0,77%
100%

1,2%
8,1%
100%

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

De acordo com a Tabela 1 pode-se notar o resultado bem próximo ao
observado por Lotka, de acordo com a análise 90% dos autores publicam apenas
um trabalho, 7,7% dos autores publicam dois trabalhos e 1,53% dos autores
publicaram três trabalhos, e 0,77% dos autores publicaram mais de sete trabalhos.
Os achados vão ao encontro dos pressupostos da lei de Lotka, que muitos autores
produzem poucas obras e poucos autores produzem muitas obras
(URBIZAGASTEGUI, 2009).
Visando ampliar os estudos, por fim realizou-se uma análise dos artigos
conforme a lei de Bradford que segundo Araújo (2006) consiste em analisar a ordem
de produtividade de periódicos em ordem decrescente por zonas, na primeira zona é
abordado um pequeno número de periódicos com um maior número de produções, a
segunda zona consiste em analisar um pequeno número de periódicos menos
produtivos e a terceira zona corresponde a mais números de periódicos com menos
produções.
Ao elaborar a tabela clássica de Bradford com o auxílio do Excel® 2013,
foram realizadas as seguintes etapas: definiu-se as zonas de produtividade;
realizou-se o cálculo multiplicador e a ordem de série. Conforme a divisão das zonas
foi possível obter os periódicos núcleos. Destacam-se como periódicos núcleos a
Revista de Administração e inovação-RAI e a Revista Brasileira de Inovação.
O gráfico gerado a partir dos cálculos da lei de Bradford, segundo Araújo
(2006) é uma função em linha reta, no eixo x, observa-se a soma parcial dos
periódicos e no eixo y, a soma parcial de estudos contidos nos periódicos.
Gráfico 1: Formulação gráfica conforme lei de Bradford
Gráfico gerado a partir dos cálculos da lei de Bradford
12
10
8
6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

De acordo com o Pinheiro (1983) a parte inicial do gráfico de Bradford
corresponde a concentração da primeira zona, a do meio corresponde a segunda

zona e posteriormente compreende aos periódicos de baixa produção. A Tabela 2
ilustra os resultados encontrados considerando a Lei de Bradford, estimando o grau
de importância dos periódicos em determinado assunto.
Tabela 2: Periódicos x artigos publicados
Nº Periódicos
Nº Artigos
1
5
2
3
8
2
47
1

Periódicos x Artigos
5
6
16
47

TOTAL

74

Fonte: Elaborado pelos autores conforme dados da pesquisa (2017)

É possível identificar uma concentração maior de publicações em um único
periódico, neste caso a Revista de Administração e Inovação (RAI) com uma
concentração de 5 artigos, e os demais dispersos em outros periódicos com menor
número de publicações.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa teve como objetivo realizar uma análise bibliométrica
sobre a temática capacidade tecnológica em bases nacionais e internacionais tendo
como base os conceitos de Lall e Figueiredo. Analisou-se 74 artigos encontrados em
bases consolidadas como Web of Science, Scopus, Speel, Ebscohot e ProQuest.
Pode-se verificar que no ano de 2013 houve um crescente número de publicação
sobre o tema, porém prcebeu-se uma diminuição nos últimos anos, o que indica uma
oportunidade de pesquisas sobre capacidade tecnológica visto a importância do
assunto no contexto organizacional.
A pesquisa revelou a incidência de 130 autores o que evidencia por parte de
alguns autores a continuidade de pesquisas e a colaboração entre eles de acordo
com a rede de autores, também foi constatado que a maioria dos artigos são
estrangeiros. De acordo com o grau de centralidade - degree, o autor que se
destacou em termos de relações foi Figueiredo, por outro lado, a referência mais
citada foi de Bell e Pavitt destacando o trabalho ‘The development of technological
capabilities’ de 1995. Por fim realizou-se uma análise dos artigos conforme a lei de
Bradford, o qual verificou-se como periódicos núcleos a Revista de Administração e
inovação-RAI e a Revista Brasileira de Inovação.
A principal limitação do estudo realizado consiste na disponibilidade de artigos
nas bases no período analisado, ou seja, alguns artigos a respeito do tema não
aparecem nas bases pesquisadas e também não foram considerados livros. Como
sugestão para futuras pesquisas, propõe-se analise em outras bases científicas
sobre o tema, bem como analisar a evolução dos estudos em anos posteriores a
esta pesquisa.
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